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  چكيده
عدم شناخت كافي از اين گونه  .شود هاي ايران محسوب مي درختچه هاي با اهميت و از ذخاير درختان و گونه ءبادامك جز

اين بر . بودمنظور مديريت بهينه رويشگاههاي موجود خواهد  بهريزي  مانع جدي در احياء رويشگاههاي تخريب يافته آن و برنامه
استفاده مناسب از  برايتواند كمك شاياني  هاي كمي و كيفي آن مي اساس آگاهي از نياز رويشگاهي اين گونه و تعيين مشخصه

محدوده رويشگاهي  و بررسي مقدماتي منطقه، گردشي جنگلمنظور اجراي اين تحقيق پس از  به .همراه داشته باشد بهاين گونه 
هاي شيب، ارتفاع از سطح دريا و  با تلفيق نقشه پسس. دشمشخص  1:25000پوگرافي بادامك در منطقه بر روي نقشه تو

واحدهاي كاري با طبقات شيب، ارتفاع و جهت جغرافيايي مختلف تعيين  وشكل زمين تهيه  هايجهت جغرافيايي، نقشه واحد
در نظر  يمترمربع 1000 كز قطعات نمونهارعنوان م صورت تصادفي به هنقطه ب 2تا  1، وسعت به در هر واحد كاري با توجه  .ندشد

، سالمت و ، قطر تاجقطورترين جست  قطر يقهكليه صفات كمي و كيفي شامل ارتفاع، تعداد جست،  در قطعات نمونه. ندگرفته شد
 ويژه بادامك بهاي  هاي درختي و درختچه گونهتجديدحيات  ميزاندر ميكروپالت مياني . ندگيري شد اندازهها  كيفيت تنه كليه پايه

خاك تهيه و  ياهمنظور انجام آزمايش به 40تا  20و  20صفر تا در هر قطعه نمونه، نمونه خاك از دو عمق . دششمارش 
عنوان عامل  نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه جهت جغرافيايي به. گيري شد هاي فيزيكي و شيميايي خاك اندازه مشخصه

اين گونه  پوشش تاجميانگين ارتفاع، تعداد جست، قطر يقه، قطر تاج و درصد  كه طوري بهباشد،  ميبسيار مهم در پراكنش بادامك 
متر از سطح دريا بهترين محدوده  1900تا  1800همچنين طبقه ارتفاعي . در جهت جنوبي بيشتر از جهت شمالي بوده است

متر  1900تا 1800، طبقه ارتفاعيجهت جنوبيگونه در  اين تجديدحيات. استرويشي براي گونه بادامك در منطقه مورد مطالعه 
حضور گونه بادامك بر روي سازندهاي . خود اختصاص داده است بهدرصد بيشترين ميزان را  50تا  40از سطح دريا و شيب 

تا  1800در جهت جنوبي نسبت به شمالي و طبقه ارتفاعي ) درصد مواد خنثي شونده، آهك( T.N.Vآهكي و بيشتر بودن ميزان 
  .دوست بودن اين گونه است متر حاكي از آهك 1900

 
  .بس، جنگلهاي زاگرس كره رويشگاهي، بادامك، نياز :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه 
يكي از وسيعترين مناطق رويشي كشور منطقه زاگرس 

 ميليون هكتار جنگل تقريباً وسعتي معادل پنجبا  كهاست 
اختصاص داده  خود بهاز كل جنگلهاي كشور را  درصد 40

ارزشمندي اين جنگلها  .)1383 طالبي،  ثاقب(است 

هاي  گونهكه  كند محيطي ايجاب مي  لحاظ زيست به
. گيرند بيشتري قرار مورد توجه علميارزشمند اين مناطق 

هاي ارزشمند ملي  قدم اول در حفاظت از اين ذخيره
جنس بادام  .آنهاستشناختي  بومويژگيهاي با كامل  آشنايي

باشد كه در  ميهاي ايران  رستنيترين  ي از با ارزشيك
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توراني در مركز، شرق و  -ايرانو بخش كوهستاني منطقه
گونه در  40اين جنس داراي بيش از . پراكنش دارد غرب
گونه از آن  30كه بيش از  باشد اي از نقاط جهان مي پاره

هاي  گونه). 1374 نژاد پاريزي، ايران(در ايران رويش دارند 
علت دارا بودن خواص دارويي، صنعتي و  بهنس بادام ج

ين ا .باشند خوراكي از لحاظ اقتصادي حائز اهميت مي
درصد  80بيش از (اط كشور گونه گياهي در بسياري از نق

 امكان رويش دارد) خشك هاي خشك و نيمه از عرصه
حفظ  برايبنابراين شايسته است كه . )1378نژاد،  الواني(

ارزشهاي  حفظمنابع طبيعي كشور و عه توس ،اي تنوع گونه
هايي مورد توجه علمي  هچنين گون ،محيطي  زيست

عوامل مؤثر  ،1378در سال  نژاد الواني .دشونبيشتري واقع 
استان  در را در دو منطقه مختلف كبر پراكنش گونه بادام

نتايج حاصل از اين تحقيق . فارس مورد مطالعه قرار داد
امل جهت نقش بسيار مهمي در كه ع است آناز  حاكي

ها  اين درختچه كه طوري به ،بادامك داردگونة پراكنش 
ي جنوب، جنوب شرقي و شرقي را يجهات جغرافيابيشتر 

   .دنده ميترجيح 
شد  مشخصدر استان خراسان  انجام شدهمطالعه در  

متر از سطح دريا  1600كه بادامك در اين استان تا ارتفاع 
هاي  ر فرمبيشتهاي جنوبي و غربي و در  در دامنه و عمدتاً

 همچنين شيب عرصه عامل مهمي در .زمين انتشار دارد
در بررسي  ).1378ترابيان، (باشد  گسترش اين گونه نمي

 ساله 20كاريهاي  رويشي بادامك در جنگل هاي مشخصه
اين گونه  كه دشمشخص  استان چهارمحال و بختياريدر 
رويش  متر سانتي 5/8طور متوسط در هر سال حدود  به

رويش قطر تاج اين همچنين  .ارتفاعي داشته است
در  .دشو برآورد مي متر سانتي 5/10درختچه در هر سال 

طور متوسط در هر سال  به، كبادامرويش قطري ضمن 
 و گوجاني جهانبازي( دبرآورد ش متر ميلي 5/1حدود 

در  1374نژاد پاريزي در سال  ايران .)1384همكاران، 
 در استان كرمان به اين نتيجه رسيد كه گونة ات خودلعمطا

A. scoparia تري دارد و  اتب پراكنش بسيار گستردهمر به

ماهوري استان با  تقريباً در اغلب مناطق كوهستاني و تپه
در . شود انبوهي و فرم حياتي مختلف ديده مي درجه
غربي سيسيل ايتاليا بر روي  در قسمت جنوبكه اي  مطالعه

كه اين گونه شده است اشاره  انجام شده، A. webbiiه گون
هاي آهكي تا آتشفشاني رشد نموده و  بر روي انواع خاك

متر از سطح دريا پراكنش  900از نظر ارتفاعي در ارتفاع 
در بررسي پراكنش و .  (Alberghina, 1978)دارد

در آذربايجان مشخص شد  هاي وحشي تغييرپذيري بادام
عنوان عامل محدود كننده  بهح دريا سطاز ارتفاع كه 

تواند مدنظر قرار گيرد و دو فرم  ها مي پراكنش گونه
در آذربايجان گزارش شده  Zangezurاي در دامنة  بوته

توان از آنها  هاي اصالح نژاد مي برنامه براياست كه 
آگاهي از در اين راستا، . (Denisov, 1982) استفاده نمود

گونه از نظر خاك، اقليم،  يك شناسي بومهاي  خواهش
تواند  مي ساير عوامل محيطيشرايط توپوگرافي و 

هاي حفاظت، احيا و توسعه منابع جنگلي را با  برنامه
اقدامات و فعاليتهاي انجام . دنك همراهموفقيت بيشتري 

كاري در مناطق جنگلي  جنگل هاي ويژه پروژه  بهگرفته 
دليل تخريب  به نشان داده كه چهارمحال و بختيارياستان 
، در حال در منطقهاكوسيستم جنگلي  هاي مؤلفهشديد 

ت و يسهاي درختي فراهم ن حاضر امكان استفاده از گونه
تجربيات اخير حكايت از عدم استقرار و يا استقرار 

در  بنابراين .هاي درختي دارد كاري با گونه ضعيف جنگل
نند اي كه بتوا هاي درختچه استفاده از گونه حال حاضر
يافته جنگلهاي  هاي تخريب هنگ را در عرصهانقش پيش

يكي از . تنها راهكار موجود است ،زاگرس داشته باشد
منظور احياي مناطق  بههاي موجود  مناسبترين گونه

 .است كويژه بادام هيافته استفاده از انواع بادام ب تخريب
با هدف بررسي نياز رويشگاهي گونه حاضر نيز تحقيق 

بس استان چهارمحال و بختياري  منطقه كره بادامك در
عنوان يك  تواند به مي گرفته كه نتايج حاصل از آنانجام 

در  ،منابع جنگليبهينه مديريت  جهت مهم در دستاورد
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ريزيهاي حفاظت، احياء، توسعه و مديريت هرچه  برنامه
 . تر اين گونه ارزشمند مورد استفاده قرار گيرد دقيق
  
  مواد

  بختياري ي استان چهارمحال ويفياموقعيت جغرا
عنوان يكي از  هبختياري ب استان چهارمحال و

جزء بخش مركزي فالت  ،هاي كشور كوچكترين استان
 16532داراي سطحي معادل  شود و ميزاگرس محسوب 

سطح كل  درصد 1حدود  در اين استان. استكيلومترمربع 
شيوندي و ( است خود اختصاص داده بهكشور را 

 .)1385ن، همكارا

ي رويشگاه مورد جغرافياي موقعيت مكاني و مساحت و
  مطالعه

هكتار از  7/506با مساحت  "بس كره"رويشگاه بادام 
كيلومتري جنوب شهرستان  60نظر موقعيت مكاني در

كيلومتري جنوب غرب مركز استان  110 بروجن و
ي در حد يلحاظ جغرافياقرار گرفته است و از ) شهركرد(

و   51ْ  12 ׳ 42״تا   51ْ  10׳  9״قيفاصل طول شر
واقع شده   31ْ  35׳  45״تا    31ْ  32׳  58״عرض شمالي 

 .است
  

 آب و هوا، اقليم
، متر ميلي 9/584ميانگين بارندگي ساليانه منطقه 

، گراد سانتيدرجه  10ميانگين درجه حرارت ساليانه 
 گراد سانتيدرجه  5/31ن درجه حرارت روزانه بيشتري

بوده و كمترين درجه حرارت روزانه ) ط به مردادماهمربو(
است، ) ماه مربوط به دي( گراد سانتيدرجه  -5/10منطقه 

همچنين تعداد روزهاي خشك سال در منطقه مورد مطالعه 
سلطاني، ) (اول خرداد تا پايان شهريور(است روز  120

1379(.  
  

  ويژگيهاي عمومي جنس بادام
 دار، خانوادة گل سرخيان هاي هسته بادام از گروه ميوه

(Rosaceae)ايها و جنس بادام  رة گوجه، زير تي
(Amygdalus) ست درختي يا ا گياهي ،بادام. باشد مي

هاي كوتاه  اي، خاردار يا بدون خار، داراي شاخه درختچه
ها در جوانه و اوايل سبز شدن تا شده و يا  برگ. يا فاقد آن

برگها . اند ردهخو  شيه به طرف رگبرگ اصلي پيچاز حا
برگ معموالً داراي غده، گلها   متناوب، خزان كننده، دم

گردة بادام چسبناك . منظم، هرمافروديت و پنتامر است
 ).1378 ،نژاد الواني(يابد  ده و توسط حشرات انتقال ميبو

ميوه آن . )1شكل ( رسد متر مي 6اين درختچه تا ارتفاع 
ط و شيارهاي داراي هسته زرد كاهي، صاف، داراي خطو

. )1371ساز،  خاتم(و كم عمق است كوچك و نامشخص 
رويد و  خشك و استپي مي هدر نواحي نيم اين گياه اغلب

گسترش اصلي آن در ايران در بخش كوهستاني منطقة 
. دشو توراني بوده و يكي از عناصر آن محسوب مي -ايرانو

اين گياه يكي از مقاومترين درختان نسبت به سرما و 
درجة  -20تواند تا  در زمستانهاي سرد مي. است خشكي
ولي گل آن نسبت به سرما . را تحمل نمايد گراد سانتي

در  ها برخي گونهدر ها در بهار و  گل. حساس است
ئله اين مس. شوند ماه قبل از ظاهر شدن برگها باز مي اسفند
ها را در  كه سرماي ناگهاني بهاره، ريزش گل شود مي سبب

آب و هواي مرطوب براي اين جنس . شدپي داشته با
رويشگاههاي بادام، اغلب در مناطق . گياهي مناسب نيست

. گسترش دارند متر ميلي 600تا  200با بارندگي بين 
ها  هاي آبرفتي كوهپايه هاي جنس بادام، در خاك گونه
هاي سخت و سنگالخي ند و در زمينكن خوبي رشد مي به

همين جهت  به. زگارندآورند و با خشكي سا هم دوام مي
سيستم . هاي كوهستاني رويش دارند غلب در دامنها

 .تواند آهك فعال خاك را تحمل كند اي قوي آنها مي ريشه
اي طبيعي بادام، سبك و كم و بيش ههخاك اغلب رويشگا

  ).1378، نژاد الواني(آهكي با نفوذپذيري خوب است 
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  بس كرهبادام در رويشگاه  يك پايه -1شكل 

  
  روش تحقيق

عمليات  باابتدا منظور اجراي اين تحقيق  به
صورت كامل بررسي  همنطقه مورد مطالعه ب ،گردشي جنگل
و محدوده رويشگاهي بادامك در منطقه بر روي نقشه  شد

پس از مشخص . گرديدمشخص  1:25000توپوگرافي 
 وسيله بهي، بر روي نقشه توپوگراف رويشگاهشدن محدوده 

و با تلفيق  شدهرقومي  نقشه منطقه ILWISافزار  نرم
ي شيب، ارتفاع از سطح دريا و جهت جغرافيايي، ها هنقش

واحدهاي  بر اين اساس. دشنقشه واحد شكل زمين تهيه 
كاري با طبقات شيب، ارتفاع و جهت جغرافيايي تعيين 

، 30-40، 20-30، 10-20، 0-10(طبقه شيب  6. شدند
، سه طبقه ارتفاع از سطح )درصد 60و بيش از  50-40

و ) متر 2000-2100و  1900-2000 ،1800-1900(دريا 
در محدوده ) شمالي و جنوبي(دو طبقه جهت جغرافيايي 

واحد كاري  36در مجموع  ده وشمورد مطالعه مشخص 
 1وسعت آن،  بهبدست آمد كه در هر واحد كاري با توجه 

در  قطعه نمونهعنوان مركز  هبصورت تصادفي  هنقطه ب 2تا 
است كه با توجه به واحدهاي  ذكرالزم به . نظر گرفته شد

مختلف زمين نيز به نوعي هاي  فرم ،ست آمدهبدكاري 
اند ولي در مجموع بادامك در منطقه مورد  دهشلحاظ 

خصوصيات نقاط  .حضور داشتها  در دامنه مطالعه عمدتاً
يايي، ارتفاع از مورد نظر از قبيل طول و عرض جغراف

مطالعات بعدي  برايسطح دريا، شيب و جهت دامنه 
در مطالعات صحرايي با حضور در نقاط . دشبرداشت 

 اي شكل به مساحت اي دايره قطعه نمونهمشخص شده، 
و آماربرداري از كليه صفات  پياده شدهمترمربع  1000

كمي و كيفي شامل ارتفاع، تعداد جست، قطر يقه 
يت تنه ، سالمت و كيفپوشش تاجقطر  قطورترين جست،

، قطعه نمونهدر مركز هر . شدها انجام  كليه پايه
 ميزانو  مشخصمترمربع  10 مساحتميكروپالتي به 
ويژه  بهاي  هاي درختي و درختچه گونهتجديد حيات 

ن حركت در زماهمچنين در . دشدر آن شمارش  بادامك
قبيل مشخصات عمومي رويشگاه از  قطعات نمونهمسير 
هاي دسترسي، تخريبهاي صورت گرفته، حضور  جاده

برداري   هاي موجود نيز يادداشت فرسايش و انسان و دام
نيز  قطعه نمونه هر هاي علفي موجود در گونه. دندش

اين . شدندگذاري  شمارهي منظور شناساي بهو برداشت 
شناس  ه ، توسط گيااز انتقال به آزمايشگاهها پس  نمونه

گيري و مقايسه  منظور اندازه به .نددششناسايي 
بافت، فيزيكي و شيميايي خاك از قبيل هاي  مشخصه

در  (pH) اسيديته فسفر، پتاسيم، كلسيم، آهك، ماده آلي و
 0-20(، نمونه خاك سطحي قطعه نمونهمركز هر 

. دشتهيه  )سانتيمتر 20-40( زيرسطحيو ) سانتيمتر
 برايسازي  ادههاي خاك پس از طي مراحل اوليه آم نمونه

۳۵cm
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. دندشبه آزمايشگاه منتقل شناسي  انجام مطالعات خاك
در سطوح  Duncanآزمون  بامورد مطالعه  هاي كمي داده

همچنين  .مورد مقايسه قرار گرفتند 99/0و  95/0احتمال 
افزار  در نرم Chi-Squareآزمون  بامقايسه صفات كيفي 

SPSS  شدانجام.   
  

  نتايج 
 مختلف هاي طبقهبادامك در  كميهاي  مشخصهبررسي 

 ب يش

 مختلف هاي طبقهمقايسه ميانگين تعداد در هكتار بادام در 
اصله بادام در  461طور متوسط  دهد كه به شيب نشان مي

هر هكتار در منطقه مورد مطالعه وجود دارد كه بيشترين 
صفر تا ه شيب طبقاصله مربوط به   820حضور به ميزان 

تحليل اطالعات برداشت شده  تجزيه و .درصد است 10
متر  1/1هاي بادام  دهد كه ميانگين ارتفاع درختچه نشان مي

متر مربوط  7/1ارتفاع به ميزان  ميانگين است و بيشترين
درصد و كمترين آن به مقدار  60 بيش ازشيب  طبقهبه 
 .اختصاص يافته است 40تا  30شيب  طبقهمتر به  76/0

است كه بيشترين  اصله 8/11 معادل ،تعداد جستميانگين 
 طبقهمربوط به اصله  17تعداد جست به ميزان ميانگين 

به اصله  6/8درصد و كمترين آن به مقدار  30تا  20شيب 
نتايج  .درصد اختصاص يافته است 60بيش از شيب  طبقه

دهد كه ميانگين قطر قطورترين جست  نشان مي
ميانگين است كه بيشترين  متر سانتي 1/2هاي بادام  درختچه

بيش از شيب  طبقهمربوط به  متر سانتي 6/4قطر به ميزان 
 طبقهبه  متر سانتي 2/1درصد و كمترين آن به مقدار  60

 همچنين. درصد اختصاص يافته است 40تا  30شيب 
متر است كه  2/1هاي بادام  ميانگين قطر تاج درختچه

 طبقهمتر مربوط به  6/1قطر تاج به ميزان ميانگين بيشترين 
متر به  8/0درصد و كمترين آن به مقدار  60بيش از شيب 
مقايسه  .درصد اختصاص يافته است 40تا 30شيب  طبقه

هاي شيب مختلف  طبقهبادام در  پوشش تاجميانگين درصد 
هاي بادامك  طور متوسط درختچه بهدهد كه  مي نشان

نمايند كه  در هر هكتار ايجاد مي پوشش تاجدرصد  31/11
ايجاد شده توسط اين گونه به  پوشش تاجصد بيشترين در

درصد  50تا  40شيب  طبقهدرصد مربوط به  35/24ميزان 
 20تا 10شيب  طبقهدرصد به  96/2و كمترين آن به مقدار 

 .درصد اختصاص يافته است

  
ي بادامك در هاي كم مشخصهمقايسه آماري 

  هاي مختلف شيب طبقه
از قبيل ي كمهاي  مشخصهطور كه اشاره شد  همان

ارتفاع درختچه، تعداد جست، قطر قطورترين جست و 
 ند؛دشهاي بادامك برداشت  جست درختچه ميانگين قطر

شيب  مختلف هاي طبقهدر ها  مشخصهمقايسه آماري اين 
دهد كه فقط اختالف قطر قطورترين جست بادام  نشان مي

اختالف ساير  ليدار شده است و درصد معني 5در سطح 
  ).1جدول (دار نبوده است  يمعنها  مشخصه
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  شيب مختلف هاي  طبقهي بادام در كمهاي  مشخصهمقايسه آماري  -1جدول 
داري معني  F ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات   مشخصه
  ميان گروهها  ارتفاع

 داخل گروهها
  كل

069/2  
015/9  
084/11  

5  
52  
57  

414/0  
392/0  

056/1 ns410/0  

  گروههاميان   تعداد جست
 داخل گروهها

  كل

583/300  
347/1119  
930/1419  

5  
52  
57  

117/60  
667/48  

235/1 ns325/0  

  ميان گروهها قطورترين جست قطر
 داخل گروهها

  كل

473/32  
713/44  
186/77  

5  
52  
57  

495/6  
032/2  

196/3 *026/0  

  ميان گروهها  قطر تاج
 داخل گروهها

  كل

955/1  
198/13  
153/15  

5  
52  
57  

391/0  
574/0  

681/0 ns642/0  

  ميان گروهها  هكتار تعداد در
 داخل گروهها

  كل

3/1655844  
8/5536366  
2/7192211  

5  
52  
57  

863/331168  
602/240711  

  

376/1 ns270/0  

  ميان گروهها  پوشش تاجدرصد 
 داخل گروهها

  كل

973/1367  
897/4246  
869/5614  

5  
52  
57  

595/273  
648/184  

  

482/1 ns234/0  

  داري عدم معني ،ns و درصد 5داري در سطح احتمال  معني*             
  

 مختلف هاي جهتكمي بادامك در هاي  مشخصهبررسي 
  ي يجغرافيا

 هاي مقايسه ميانگين تعداد در هكتار بادام در جهت
طور متوسط در  بهدهد كه  ي نشان مييجغرافيامختلف 

اصله   438و  476ترتيب  جنوبي به شمالي و هاي جهت
در هر هكتار در منطقه وجود دارد كه بيشترين  بادام

اصله و در جهت  2160ميزان  حضور در جهت شمالي به
شمالي و  هاي اصله و كمترين آن در جهت 1240 جنوبي

ميانگين . اصله است 27و   120ترتيب به مقدار جنوبي به
متر و در  9/0هاي بادام در جهت شمالي  ارتفاع درختچه
ارتفاع در ميانگين بيشترين  است، 37/1جهت جنوبي 

متر و كمترين  95/1و در جهت جنوبي  97/1جهت شمالي 

و  7/0ترتيب  ارتفاع در جهت شمالي و جنوبي بهميانگين 
ام شده ميانگين تعداد بررسي انج براساس .باشد ميمتر  6/0

و اصله  6/10هاي بادام در جهت شمالي  جست درختچه
تعداد ميانگين  است، بيشترين 7/13در جهت جنوبي 

و در جهت جنوبي اصله  5/20جست در جهت شمالي 
داد جست در جهت تعميانگين و كمترين اصله   5/26

برآورد شده اصله   5/7و  10ترتيب  شمالي و جنوبي به
ميانگين قطر قطورترين جست از نظر قطر يقه،  .است

و در  متر سانتي 6/1ي بادام در جهت شمالي ها هدرختچ
است، بيشترين ميزان اين  متر سانتي 9/2جهت جنوبي 

  8/5و در جهت جنوبي  3/5در جهت شمالي  مشخصه
ترتيب  در جهت شمالي و جنوبي به آنو كمترين  متر سانتي
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تحليل  تجزيه و .استبرآورد شده  متر سانتي 5/0و  7/0
ي ها هدهد كه ميانگين قطر تاج درختچ اطالعات نشان مي

 49/1و در جهت جنوبي متر  98/0بادام در جهت شمالي 
جهت  در پوشش تاجقطر ميانگين است، بيشترين  متر

متر و كمترين   32/2و در جهت جنوبي  48/2شمالي 
در جهت شمالي و جنوبي  پوشش تاجقطر ميانگين 

  .متر برآورد شده است 5/0و  73/0ترتيب  به
 هاي هتجبادام در  پوشش تاجميانگين درصد بررسي 

طور متوسط   به دهد كه نشان مي يج، نتاييجغرافيا
 ترتيب در جهات شمالي و جنوبي به كهاي بادام درختچه

در هر هكتار ايجاد  پوشش تاجدرصد  8/14و  9/8
شده توسط  مشاهده پوشش تاجبيشترين درصد . نمايند مي

درصد و در  41/27اين گونه در جهت شمالي به ميزان 

هات شمالي درصد و كمترين آن در ج 5/68جهت جنوبي 
 .بوددرصد  12/0 درصد و 2/1ترتيب به مقدار  و جنوبي به

 
 ي بادامك در جهاتكم هاي مشخصهمقايسه آماري 

  ي يجغرافيا مختلف
از قبيل  يكم هاي مشخصهطور كه اشاره شد  همان

ارتفاع درختچه، تعداد جست، قطر قطورترين جست و 
 ؛شدندهاي بادامك برداشت  ميانگين قطرجست درختچه

 مختلف هاي طبقهدر ها  مشخصهمقايسه آماري اين 
و قطر تاج دهد كه فقط اختالف ارتفاع  ارتفاعي نشان مي

دار شده و  درصد معني 5بادام در سطح هاي  درختچه
  .دار نبوده است معني ها مشخصهاختالف ساير 

 
  ي يجغرافيا مختلف هاي كمي بادام در جهت هاي مشخصهمقايسه آماري  -2جدول 

 داري معني  F  انحراف معيار ميانگين تعداد جهت جغرافيايي  شخصهم

 شمالي  )متر( ارتفاع
 جنوبي

36 
22 

89/0 
37/1 

17/0  
1/0  

6/4  *041/0  

 شمالي )اصله( تعداد جست
 جنوبي

36 
22 

6/10 
5/13 

83/1  
84/1  

02/1  ns322/0  

 قطر قطورترين جست
  )سانتيمتر(

 شمالي
 جنوبي

36 
22 

6/1 
9/2 

38/0  
46/0  

001/0  ns989/0  

 شمالي  )متر( قطر تاج
 جنوبي

36 
22 

98/0 
49/1 

19/0  
14/0  

39/4  *046/0  

 شمالي )اصله( هكتار تعداد در
 جنوبي

36 
22 

5/476 
9/438 

9/139  
5/118  

244/0  ns625/0  

 شمالي )درصد( پوشش تاج
 جنوبي

36 
22 

87/8 
8/14 

38/2  
38/5  

16/1  ns291/0  

 داري عدم معني ،ns و درصد 5ح احتمال داري در سط معني*               
  

 مختلف هاي طبقهي بادامك در كمهاي  مشخصهبررسي 
  ارتفاعي 

 هاي طبقهمقايسه ميانگين تعداد در هكتار بادام در 
 461طور متوسط  بهدهد كه  ارتفاعي نشان مي مختلف

اصله بادام در هر هكتار در منطقه وجود دارد كه بيشترين 

 طبقهاصله مربوط به   620ميزان ميانگين حضور به 
 228متر و كمترين آن به مقدار  1900تا  1800ارتفاعي 
متر اختصاص يافته  2100تا  2000ارتفاعي  طبقهاصله به 

هاي  دهد كه ميانگين ارتفاع درختچه نشان مي نتايج. است
 9/1متر است و بيشترين ميانگين ارتفاع به ميزان  1/1بادام 
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و كمترين  متر 1900تا  1800ارتفاعي  طبقهمتر مربوط به 
 متر 2100تا  2000 ارتفاعي طبقهمتر به  7/0آن به مقدار 

بررسي انجام شده ميانگين  براساس. اختصاص يافته است
است كه  اصله 8/11هاي بادام  تعداد جست درختچه

مربوط اصله  3/14بيشترين ميانگين تعداد جست به ميزان 
متر و كمترين آن به مقدار  2000تا  1900 يارتفاع طبقهبه 
متر اختصاص  2100تا  2000 يارتفاع طبقهبه اصله  7/3

ميانگين قطر قطورترين جست از نظر قطر يقه  .يافته است
است كه بيشترين ميانگين  متر سانتي 1/2هاي بادام  درختچه

 1800ارتفاعي  طبقهمربوط به  متر سانتي 7/2قطر به ميزان 
 طبقهبه  متر سانتي 2/0ين آن به مقدار متر و كمتر 1900تا 

 .اختصاص يافته است  متر 2100تا  2000ارتفاعي 
متر است كه  2/1ي بادام ها هميانگين قطر تاج درختچ

متر مربوط به  49/1تاج به ميزان  بيشترين ميانگين قطر
متر و كمترين آن به مقدار  1900تا 1800ارتفاعي  طبقه

متر اختصاص  2100تا  2000ارتفاعي  طبقهمتر به  15/0
 پوشش تاجمقايسه ميانگين درصد همچنين  .يافته است

طور  بهدهد كه  ارتفاعي نشان مي مختلف هاي طبقهبادام در 
در  پوشش تاجدرصد  31/11هاي بادامك  متوسط درختچه

نمايند كه بيشترين ميانگين درصد  هر هكتار ايجاد مي
 18/20ايجاد شده توسط اين گونه به ميزان  پوشش تاج

متر و  1900تا  1800ارتفاعي  طبقهدرصد مربوط به 
تا  2000ارتفاعي  طبقهدرصد به  5/1كمترين آن به مقدار 

 .متر اختصاص يافته است 2100
 

هاي  طبقهك در ي بادامكمهاي  مشخصهايسه آماري مق
   مختلف ارتفاعي

ي از قبيل كم ايه مشخصهطور كه اشاره شد  همان
 ارتفاع درختچه، تعداد جست، قطر قطورترين جست و

 ند؛شدهاي بادامك برداشت  تچهجست درخ ميانگين قطر
 مختلف هاي طبقهدر ها  مشخصهمقايسه آماري اين 

دهد كه اختالف ارتفاع، قطر تاج، درصد  ارتفاعي نشان مي
در سطح آماري يك درصد و اختالف قطر  پوشش تاج

درصد  5تعداد جست بادام در سطح آماري  وقطورترين 
دار  معنيها  مشخصهاختالف ساير  ليدار شده است و معني

  .نبوده است
  

  بررسي وضعيت تجديد حيات بادامك
تحليل اطالعات مربوط به تجديد حيات  تجزيه و

دهد كه وضعيت تجديد حيات  بادامك در منطقه نشان مي
از جهت شمالي  مراتب بهتر بهاين گونه در جهت جنوبي 

كه ميانگين زادآوري در جهت جنوبي  طوري به ،بوده است
اصله در  1412اصله در هكتار و در جهت شمالي  2667

همچنين مقايسه تجديدحيات در  .هكتار بوده است
تا  1800دهد كه طبقه  هاي ارتفاعي مختلف نشان مي طبقه

تا  1900اصله، طبقه  3417متر از سطح دريا با  1900
متر از  2100تا  2000اصله و طبقه  1083متر با  2000

ترتيب حائز بيشترين  بهاصله در هكتار  400سطح دريا با 
بررسي وضعيت  .اند تعداد تجديد حيات بادام بوده

دهد كه  هاي شيب نشان مي زادآوري اين گونه در طبقه
درصد و  50تا  40بيشترين تجديد حيات در طبقه شيب 

در هكتار و كمترين آن به ميزان صفر  اصله 5800به ميزان 
همچنين  .درصد رخ داده است 40تا  30در طبقه شيب 

درصد با  30تا 20تجديد حيات اين گونه در طبقه شيب 
  .اصله در هكتار از وضعيت خوبي برخوردار است 3400

  

  



  در جنگلهاي زاگرس ).Amygdalus scoparia Spach(بررسي نياز رويشگاهي گونه بادامك   536

 

  ارتفاعي  مختلف هاي طبقهكمي بادام در هاي  مشخصهمقايسه آماري  -3جدول 
داري معني  F ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات   مشخصه       

 ميان گروهها  )متر(ارتفاع 
 داخل گروهها

 كل

243/5 
840/5  
084/11 

2  
55  
57  

622/2 
225/0  

671/11 **000/0  

 ميان گروهها  )اصله(تعداد جست 
 داخل گروهها

 كل

590/414 
341/1005  
930/1419 

2  
55  
57  

295/207  
667/38  

361/5  *011/0  

 ميان گروهها )سانتيمتر(قطر قطورترين جست 
 داخل گروهها

 كل

040/23 
146/54  
186/77 

2  
55  
57  

520/11  
166/2  

319/5  *012/0  

 ميان گروهها  )متر(قطر تاج 
 داخل گروهها

 كل

726/6 
427/8  
153/15 

2  
55  
57  

363/3 
324/0  

375/10 **000/0  

 ميان گروهها  )اصله(هكتار  تعداد در
 هاداخل گروه

 كل

56/624044 
6/6568166  
2/7192211 

2  
55  
57  

282/312022  
792/252621  

  

235/1  ns307/0  

 ميان گروهها  )درصد( پوششتاج
 داخل گروهها

 كل

185/1699 
684/3915  
869/5614 

2  
55  
57  

592/849  
603/150  

  

641/5  **009/0  

  داري نيعدم مع ،ns و درصد 5دار در سطح  معني* درصد،  1دار در سطح  معني** 
  

در  زيرسطحيررسي وضعيت خاك سطحي و ب
  شيب  مختلف هاي طبقه

خاك سطحي و  هاي مشخصه 5 و 4 هايجدول
. دنده شيب نشان مي مختلف هاي طبقهرا در  زيرسطحي

بيشترين ميزان پتاسيم  شود مالحظه مي كه طوري همان
همچنين . باشد درصد مي 40تا  30شيب  طبقهمربوط به 

درصد بيشترين  60شيب بيش از  طبقهر مواد آلي خاك د
 درصد مواد خنثي. اند خود اختصاص داده بهميزان را 

از . باشد بيشتر مي نسبتاً ،هاي شيب پايين طبقهشونده در  
) 7بيش از (مشابه   pH هاي شيب داراي طبقهكليه  ،pHنظر 
  .باشند مي

  
 ب شي مختلف هاي طبقهخاك سطحي در  هاي مشخصهمقايسه  -4جدول 

       درصد  شيب   مشخصه        
 60بيش از   50-40  40-30 30-20 20-10 10-0  

  2185/0 1456/0 1405/0 1166/0 1192/0 1378/0 ازت كلدرصد 
  75/279 227 364 75/431 422 298 (mg/kg)پتاسيم 
  87/5 10 7/10 25/8  28/7 95/3 (mg/kg) فسفر

  16/2 32/1  27/1 08/1 20/1 29/1 مواد آليدرصد 
  33 52/25  50/26 46/37 64/43 4/33 مواد خنثي شوندهدرصد 

pH 58/7 70/7 64/7 68/7  61/7 64/7  
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 شيب  مختلف يها هطبقدر  زيرسطحيخاك  هاي مشخصهمقايسه  - 5جدول 

       درصد شيب    مشخصه
 60بيش از  50-40  40-30 30-20 20-10 10-0

  0690/0 1123/0 1355/0 1105/0 1143/0 1125/0 درصد ازت كل
  75/218 66/228 75/342 75/386 75/285 275 (mg/kg)پتاسيم 
  55/3 80/4 62/4 70/4  47/2 1/3 (mg/kg)فسفر 

  95/1 95/0  1 85/0 13/1 04/1 درصد مواد آلي
  20/25 33  67/25 3/28 60/29 92/39 درصد مواد خنثي شونده

pH 63/7 67/7 67/7 65/7  64/7 68/7  
 
از قبيل ازت  و زيرسطحي هاي خاك سطحي مشخصه

 كل، پتاسيم، فسفر، درصد مواد آلي و درصد مواد خنثي
مقايسه آماري اين  .شونده خاك مورد تجزيه قرار گرفت 

دهد كه  شيب نشان مي مختلف هاي طبقهها در  مشخصه
شيب از نظر آماري  مختلف هاي طبقهاختالف بين در 

 . اند دار نبوده معني
  

 در طبقات زيرسطحيرسي وضعيت خاك سطحي و رب
  ارتفاعي  مختلف

خاك سطحي و زيرسطحي در  هاي مشخصهمقايسه 
گونه  همان. ده استشارائه  6اي ارتفاعي در جدول ه طبقه

آلي  گردد ميزان ازت كل، پتاسيم و مواد كه مالحظه مي
متر از سطح دريا  2100تا  2000ارتفاعي  طبقهخاك در 

 ارتفاعي طبقههمچنين . باشد ها مي طبقه بيشتر از ساير
شونده را  بيشترين درصد مواد خنثيمتر  1900تا  1800

شابه م هاي ارتفاعي تقريباً طبقهدر كليه  pH. باشد دارا مي
  .باشد مي) 7بيش از (

 پتاسيم، هاي خاك سطحي از قبيل ازت كل، مشخصه

خنثي شونده خاك  آلي و درصد مواد درصد مواد فسفر،
ها در  مقايسه آماري اين مشخصه. د تجزيه قرار گرفتمور

دهد كه اختالف بين  مختلف ارتفاعي نشان مي طبقات
 درصد و درصد مواد 5پتاسيم خاك سطحي در سطح 

مختلف  خنثي شونده خاك در سطح يك درصد در طبقات
 هاي مشخصهاختالف بين ساير  ليدار و ارتفاعي معني

مقايسه آماري  .دار نبوده است خاك سطحي معني
مختلف ارتفاعي  در طبقات زيرسطحيهاي خاك  مشخصه
 دهد كه اختالف بين ازت كل و درصد مواد نشان مي

شونده خاك در سطح يك درصد و فسفر خاك در   خنثي
 ليدار و درصد در طبقات ارتفاعي مختلف معني 5سطح 

دار  معني زيرسطحيخاك  هاي مشخصهاختالف بين ساير 
  .نبوده است

  ارتفاعي  مختلف هاي طبقهدر  زيرسطحيخاك سطحي و  هاي مشخصهمقايسه  - 6دول ج
  )متر( زيرسطحيطبقه ارتفاعي در خاك  )متر(طبقه ارتفاعي در خاك سطحي  مشخصه            

 1900-1800 2000-1900 2100-2000 1900 -1800 2000 -1900 2100 -2000 
  1694/0**  1194/0**  0851/0** 1904/0 1146/0 1323/0  درصد ازت كل 

  41/228 *25/292 *6/541 9/255  2/281  4/386*  (mg/kg) پتاسيم 
  56/7 46/7 76/10 *63/5  *90/2  *62/1  (mg/kg)فسفر 

  42/1  99/0  87/0 77/1 95/0 34/1   درصد مواد آلي 
  05/4**  15/13**  38/18** 84/6** 4/36** 65/41** درصد مواد خنثي شونده

pH 63/7 69/7 60/7 68/7  63/7  61/7  
  داري عدم معني ،ns و درصد 5دار در سطح  معني* درصد،  1دار در سطح  معني**           
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در  زيرسطحيوضعيت خاك سطحي و بررسي  
  ي يجغرافيا مختلف هاي تجه

خاك سطحي و  هاي مشخصهمقايسه  7 جدول
جغرافيايي نشان مختلف  هاي تهدر ج را زيرسطحي

طور متوسط  هب شود گونه كه مالحظه مي همان. دهد مي

ميزان عناصر ازت كل، پتاسيم، فسفر و مواد آلي خاك در 
  باشد، فقط درصد مواد خنثي جهت شمالي بيشتر مي

 .استشونده در جهت جنوبي بيشتر از جهت شمالي 
   .باشد خاك در هر دو جهت قليايي مي pHهمچنين 

  
  جغرافيايي  مختلف هاي زيرسطحي در جهت خاك سطحي و هاي مشخصهمقايسه  - 7جدول 

 جهت در خاك زيرسطحي جهت در خاك سطحي  مشخصه     

  جنوبي  شمالي  جنوبي  شمالي          

  ۰۸۸۳/۰  ۱۲۱۴/۰  ۱۱۷۱/۰  ۱۵۰۲/۰  درصد ازت كل 

  ۰۶/۳۹۹  ۷۷/۲۳۵  ۵۶/۳۰۶  ۲۴۸  (mg/kg) پتاسيم 

  ۸۷/۸  ۹۲/۶  ۷۴/۳  ۷۵/۴  (mg/kg)فسفر 

  ۷۲/۰  ۱۲/۱  ۱۵/۱  ۳۸/۱   درصد مواد آلي 

  ۹۵/۵۰  ۱۱/۲۶  ۹۷/۴۹  ۴۶/۲۳  درصد مواد خنثي شونده

pH ۶۱/۷  ۶۹/۷  ۶۵/۷  ۶۶/۷  

  
از قبيل ازت  زيرسطحيخاك سطحي و  هاي مشخصه

  كل، پتاسيم، فسفر، درصد مواد آلي و درصد مواد خنثي
مقايسه آماري نشان  .شونده خاك مورد تجزيه قرار گرفت

 يادشده هاي مشخصهي در دار دهد كه اختالف معني مي
 .جغرافيايي وجود نداردمختلف  هاي تجهبين 

  
 عوامل مختلفكيفي بادامك در  هاي مشخصهبررسي 

  طي يمح
نتايج حاصل از مقايسه صفات كيفي سالمت و كيفيت  

افيايي نشان داد كه مختلف جغر هاي تجهتنه بادامك در 
بر درصد  99داري در سطح احتمال  معني تأثيرجهت  عامل

عبارت ديگر كيفيت تنه  به .ها داشته است كيفيت تنه پايه
. باشند جهت جغرافيايي مي عامل تأثيرها تحت  درختچه

 تأثيرجهت جغرافيايي  عاملاين در صورتي است كه 
نتايج حاصل از . ها نداشته است داري بر سالمت پايه معني

در طبقات مختلف ارتفاعي  مقايسه صفات كيفي بادامك
داري در سطح  معني تأثير ارتفاع محيط عاملاد كه نشان د

 ها داشته است، درصد بر كيفيت تنه پايه 99احتمال 
داري بر  معني تأثير ارتفاع از سطح دريا عامل كه درحالي

نتايج حاصل از مقايسه . ها نداشته است سالمت پايه
صفات كيفي سالمت و كيفيت تنه بادامك در طبقات شيب 

داري در سطح  معني تأثير شيب منطقه لعامنشان داد كه 
ها داشته است،  درصد بر كيفيت تنه پايه 99احتمال 

 عامل تأثيرها تحت  عبارت ديگر كيفيت تنه درختچه به
 تأثيرشيب دامنه  عامل ولي. باشند شيب دامنه مي

 .ها نداشته است داري بر سالمت پايه معني
  

  بحث 
ستناد شواهد دهد كه به ا نتايج اين تحقيق نشان مي

از نظر تشكيالت  بستر اين رويشگاه را شناسي ديرينه
اين  .دهد ايالم تشكيل مي -سازند سروك ،شناسي زمين

ترين  ضخيم ءجز متر 700ضخامت تقريبي  سازند با
در مقياس كلي جنس آن  گردد و سازندها محسوب مي

دوست  اين موضوع حكايت از آهك .سنگ آهك است
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بر بادام دهنده آن است كه  رد و نشانبادامك داگونة بودن 
 ،نژاد الواني(د شو با منشاء آهكي مستقر مي روي خاكهاي

آمار و اطالعات هواشناسي  با استناد برهمچنين ). 1378
مرطوب با زمستانهاي   نيمه اقليمهايدر  اغلباين گونه 

  . دشو سرد مستقر مي نسبتاً
ي هاي گياه يكي از عوامل مهم در استقرار گونه

شمالي و شرقي از هاي  ي است، جهتيجغرافيا هاي هتج
هاي غربي و جنوبي از  ر و دامنهتنظر رطوبت شرايط مناسب

تجزيه و  .دنكن شرايط مساعدتري را فراهم مي نظر نور
دهد كه ميانگين  تحليل اطالعات برداشت شده نشان مي

ارتفاع، تعداد جست، قطر قطورترين جست، ميانگين قطر 
هاي بادام در جهت  درختچه پوشش تاجد تاج و درص

شمالي كمتر از جهت جنوبي است، ولي ميانگين تعداد در 
جنوبي  جهت هكتار بادام در جهت شمالي  بيشتر از

رغم حضور  دهد كه به نتايج بدست آمده نشان مي .باشد مي
جنوبي كه  دامنه به بيشتر بادام در دامنه شمالي نسبت

بودن شرايط رطوبتي براي  امكان دارد ناشي از فراهم
رويشي اين گونه  عواملاستقرار بيشتر اين گونه باشد، اما 

جهت  به مناسبتري نسبت وضعيتدر جهت جنوبي 
اين گونه شرايط رويشگاهي با  و ظاهراً داردشمالي داشته 

بررسيهاي نتايج  .دهد نور بيشتر را به رطوبت ترجيح مي
هت جغرافيايي كه عامل ج استاز اين  حاكي ديگر نيز

اين  كه طوري به ،بادامك داردپراكنش نقش بسيار مهمي در 
ي جنوب، يجغرافياهاي  جهتها بيشتر  درختچه
 ،نژاد الواني( دنده ميشرقي و شرقي را ترجيح  جنوب
1378(.  

گذار در استقرار و يا عدم تأثيريكي ديگر از عوامل 
با  هاي گياهي شيب زمين است، اصوالً استقرار گونه
شرايط استقرار گياهان با كاهش عمق خاك  ،افزايش شيب

و همچنين دشوار شدن استقرار بذر به نسبت اراضي با 
د، از طرف ديگر در شو شيب كمتر با مشكل روبرو مي

دليل مشكالت اجتماعي و حضور مداوم  بهمنطقه زاگرس 
شيب محدوديت دسترسي  افزايشانسان و دام در جنگل، 

آورد و اين عامل نيز  ي بوجود ميرا براي تخريب اراض
هاي دخالت  ممكن است در نتايج بررسي در اكوسيستم

تجزيه و تحليل اطالعات برداشت شده  .بگذارد تأثيرشده 
اگرچه رابطه خطي مشخصي بين دهد كه  نشان مي

 ،مورد بررسي وجود ندارد هاي مشخصهشيب در  هاي طبقه
انگين ارتفاع، ميتوان اظهار داشت كه  كلي ميرطو بهولي 

هاي بادام و  قطر تاج درختچه، قطر قطورترين جست
درصد  60 بيش ازشيب با پوشش در اراضي  درصد تاج
ميانگين تعداد  كه درحالي ;باشد ها مي ساير شيببيشتر از 

هكتار در مناطق با شيب كم بيشتر  جست و تعداد در
هاي بادام  دهد كه درختچه اين اطالعات نشان مي. است
رغم حضور كمتر كه ناشي از  بهقر در اراضي پرشيب مست

ويژه سنگالخي شدن  بهشرايط نامساعد رويشگاهي و 
لحاظ عدم  به ،باشد اراضي و كم عمق شدن خاك مي

دسترسي در سالهاي گذشته، فرصت رويش بيشتر و 
با وجود  كهاند  افزايش قطر، ارتفاع و تاج را بدست آورده

شتر يبزرگتر و با قدمت بهاي  از درختچه ،انبوهي كم
دار شيب منطقه با  عدم همبستگي معني .ندبرخوردار
موضوع است كه در بيانگر اين  ،مورد مطالعه هاي مشخصه

 گونه بادامكشيب در پراكنش  عاملمنطقه مورد مطالعه 
بر روي نيازهاي  انجام شدهدر مطالعه . چنداني ندارد تأثير

سان نيز شيب بادامك در استان خراگونه اكولوژيك 
عامل مهمي در گسترش اين گونه نبوده است ، عرصه

  ).1378ترابيان، (
سترش يكي ديگر از عوامل مهم در گسترش يا عدم گ

يا كاهش  با افزايش و .ستگياهان، ارتفاع از سطح دريا
كند  ويژه از نظر اقليمي تغيير مي بهارتفاع شرايط رويشگاهي 

 هك خود در يك محدودبه نياز اكولوژي و گياهان با توجه
تحليل اطالعات برداشت  تجزيه و .شوند ارتفاعي مستقر مي

دهد كه بيشترين ميانگين ارتفاع، قطر يقه  شده نشان مي
ها، ميانگين  قطورترين جست، ميانگين قطر تاج درختچه

 طبقهدر  پوشش تاجتعداد در هكتار و ميانگين درصد 
ه محدوده و كمترين آن بمتر  1900تا  1800ارتفاعي 
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تنها  .اختصاص يافته استمتر  2100تا  2000ارتفاعي
متر  2000تا  1900كه در محدوده ارتفاعي  اي مشخصه

باشد و همين  وضعيت بهتري دارد ميانگين تعداد جست مي
كمترين مقدار را متر  2100تا  2000عامل نيز در ارتفاع 

دهد كه  اين اطالعات نشان مي .خود اختصاص داده است به
شرايط مناسبتري را براي متر  1900تا  1800دامنه ارتفاعي 

رويش بادامك فراهم نموده است و نكته قابل توجه در اين 
 2000تا  1800استقرار اين گونه در دامنه ارتفاعي  ،بررسي

حضور ندارد  كاست و باالتر از اين حد ارتفاعي باداممتر 
تر از دامنه نيز كممتر  2000تا  1900ميزان حضور آن در  كه

  .استمتر  1900تا  1800
ها در رويشگاه  روند استقرار تجديد حيات گونه

در . تواند عامل مهمي در تعيين كيفيت رويشگاه باشد مي
اين تحقيق مشخص شده است كه تجديد حيات بادامك 

 ،مراتب بهتر از جهت شمالي است بهجهت جنوبي  در
  2667 جنوبيميانگين زادآوري در جهت  كه طوري به

اصله در هكتار   1412در جهت شمالي  اصله در هكتار و
 مختلف همچنين مقايسه تجديد حيات در طبقات .است

 1900تا  1800ارتفاعي  طبقهدهد كه در  ارتفاعي نشان مي
 2100تا  2000 طبقه در متر از سطح دريا بيشترين تعداد و

 .متر از سطح دريا كمترين زادآوري بادام وجود دارد
هاي شيب نشان  طبقهايسه تجديد حيات بادام در مق
 50تا  40شيب  طبقهدهد كه بيشترين تجديد حيات در  مي

دهد كه  اين وضعيت نيز نشان مي .درصد رخ داده است
بهترين شرايط را براي متر  1900تا  1800 دامنه ارتفاعي

كه اين گونه  رغم اين بهگونه بادامك فراهم نموده است و 
با اين  ،دهد را به دامنه شمالي ترجيح مي دامنه جنوبي

دليل شرايط رطوبتي مناسبتر ميزان تجديد حيات  بهوجود 
 .در دامنه شمالي بيشتر از دامنه جنوبي است

عدم گسترش و  يادر گسترش ديگر مل مهم اع
نتايج  .خاك رويشگاه است ها، گونههمچنين ميزان رويش 

رين ميانگين آن است كه بيشت دهنده  نشاناين تحقيق 
 طبقهسطحي مربوط به  خنثي شونده خاك درصد مواد

كمترين آن به متر از سطح دريا و  1900تا  1800ارتفاعي 
اين  .اختصاص يافته استمتر  2100تا  2000 ارتفاعي طبقه

دهد كه ميزان آهك در محدوده  موضوع نيز نشان مي
كه شرايط مناسبتري را براي متر  1900تا  1800ارتفاعي 

اي هرويش بادام فراهم نموده بيشتر است و اين گونه خاك
همچنين  .دهد شتر را بهتر ترجيح مييبا درصد آهك ب

هاي جنوبي  شونده خاك در دامنه ميزان درصد مواد خنثي
 هاي مشخصهست ولي ساير ا نيز بيشتر از دامنه شمالي

گيري شده خاك در جهت شمالي بيشتر از جنوبي  اندازه
  .دار نيست ف آنها از نظر آماري معنياست ولي اختال

هاي  طبقهدر  زيرسطحيبررسي ميزان عناصر خاك 
فسفر، پتاسيم و مواد  دهد كه ازت كل، ارتفاعي نشان مي

بيشترين متر  2100تا  2000آلي خاك در طبقه ارتفاعي 
متر از  1900تا  1800كمترين آن به طبقه ارتفاعي  مقدار و

  ولي درصد مواد خنثي ،تسطح دريا اختصاص يافته اس
 1900تا  1800در محدوده ارتفاعي ) آهك( شونده خاك

 متر 2100تا  2000بيشترين مقدار و در محدوده متر 
نشان  طالعات نيزااين  .كمترين مقدار را در اختيار دارد

دهد كه ميزان پتاسيم خاك در ارتفاع باال بيشتر از  مي
است  متر 1900تا  1800 ارتفاع آل بادام يعني محدوده ايده

 طبقهكه ممكن است ناشي از مصرف بيشتر اين عنصر در 
به هاي بادام نسبت  دليل حضور بيشتر درختچه بهتر  ينيپا

ميزان آهك خاك  .باشد) متر 2100تا  2000( ارتفاعات باال
هاي محدوده  نيز در خاكسانتيمتر  40تا  20در عمق 
هاي  ير محدودهبيشتر از سامتر  1900تا  1800ارتفاعي 

ارتفاعي است و از نظر آماري اختالف آن در سطح يك 
 زيادعالقه  بيانگر لهئاين مس .دار شده است درصد معني

  . باشد ميبادامك به آهك بيشتر در خاك 
جهت  كه توان اظهار نمود بندي مي در يك جمع

گونة مهم در پراكنش  عنوان عامل بسيار بهجغرافيايي 
ميانگين ارتفاع، تعداد  كه طوري به ،شدبا ميبادامك مطرح 

اين گونه  پوشش تاججست، قطر يقه، قطر تاج و درصد 
 طبقه. در جهت جنوبي بيشتر از جهت شمالي بوده است
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متر از سطح دريا بهترين محدوده  1900تا  1800ارتفاعي 
 .باشد مي منطقه مورد مطالعه دررويشي براي گونه بادامك 
وي سازندهاي آهكي و بيشتر حضور گونه بادامك بر ر

در ) شونده، آهك  درصد مواد خنثي( T.N.Vبودن ميزان 
ارتفاعي  طبقهجهت جغرافيايي جنوبي نسبت به شمالي و 

از آهك دوست بودن اين گونه  متر حاكي 1900تا  1800
  .است
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Abstract 
 
     Amygdalus scoparia is one of the most important shrubs of Zagros forests. This species could be used 
as a pioneer element to rehabilitate destroyed forests, therefore having knowledge of ecological 
characteristics of Amygdalus scoparia can help forest managers for a proper application of this species. 
This research was conducted in Karebas region from Chaharmahal and Bakhtiari province. Firstly, all of 
the region were surveyed and the sites of Almond were determined in 1:25000 topographic map. Then 
land unit map were obtained by overlaying altitude, aspect and slope maps. In each work unit, one or two 
plots (1000m2) were established, overall 58 plots were allocated and site demands, physical and chemical 
properties of soil and tree quantitative and qualitative characteristics were studied in each plot. Results 
showed that one of the most important affecting factors in distribution of Almond is geographical aspect, 
hence this species is appeared in southern aspects. Also altitude is another factor for the presence of 
Almond; the highest presence of Almond is observed between 1800-1900 m.a.s.l. The highest amount of 
regeneration of Almond was appeared on southern aspect, 1800-1900 m.a.s.l. and 40-50 % slope. This 
species is often distributed on alkaline soils with loamy and clay-loamy texture. 
 
Key words: Amygdalus scoparia, site demand, Zagros forests. 

  
 
 
 


